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Resumo
O NEABI IF Fluminense campus Itaperuna tem como principal objetivo articular servidores e alunos e
ativistas de movimentos sociais e associações locais interessados na Educação para as relações étnico
raciais. É nessa esteira que delineamos ações a serem convertidas em sessões de estudos, pesquisas,
oficinas, minicursos, construção de recursos didáticos, encontros de formação inicial e continuada de
professores, cursos de extensão e publicações. O presente projeto de extensão em seu primeiro ano de
execução tem como princípio organizador três linhas de ações que se interligam.
A primeira linha de ação trata-se da implementação do que foi de antemão chamado de “Roda de
Oficinas”. Trata-se de um espaço permanente no campus com atividades de periodicidade regular, aberto
tanto à comunidade interna quanto externa, que buscará oferecer oficinas relacionadas à temática ao público
interessado.
A segunda linha de ação compreende o estabelecimento da “Roda de Estudos”, dedicado a reflexões
sobre as questões étnico-raciais e as possibilidades de implementação das Leis Lei n° 10.639/03 e da Lei
n°11.645/08 na localidade tendo como objetivo principal a criação de uma ementa de “Curso de Extensão”
voltado para professores da rede pública e demais interessados. A “Roda de Estudos” será o espaço que
efetuará inicialmente a ponte entre os servidores do instituto e os movimentos sociais e associações da
região, para conjuntamente trabalhar a problemática em questão.
A terceira linha de ação será constituída pela “Roda de Pesquisa”. Em seu primeiro ano de atividades
terá como principal meta a filmagem de um documentário sobre o MOABI, Movimento Afro Brasileiro de
Itaperuna, com 30 anos de militância e reconhecimento regional. Em reuniões prévias a oficialização do
NEABI constatou-se que a realização de uma documentação de relatos orais sobre o movimento seria de
grande valor para o fortalecimento identitário do movimento negro em Itaperuna.
Essas três linhas de atuação terão como ponto fulcral de integração a organização do evento “Novembro
Negro”, a Semana da Consciência Negra do IF Fluminense campus Itaperuna. Momento de socialização de
experiências e reflexões dentro do calendário letivo da instituição.

O projeto, em seu momento atual, tem como principal avanço em suas proposições a articulação com os
movimentos sociais e associações locais contribuindo para criar condições para sua penetração social efetiva
para que se faça cumprir na prática a lei 10.639/03.
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